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Introdução
Trechos
extraídos
da
mensagem
psicografada por Divaldo Pereira Franco, na
noite do dia 18/Abril de 2004 na reabertura
do salão Bezerra de Menezes, na Federação
Espírita do Estado de São Paulo.
Aos espíritas cumpre a grande tarefa de
viver o amor. Aos espíritas está destinada a
grande tarefa de exemplificar o amor em
atos, não em palavras. Através da ação por
intermédio da vivência, porque o mundo
está cansado de ouvir, mas necessitado do
estímulo que decorre do exemplo daqueles
que vivem o que ensinam...
Sejamos as forças morais e doutrinárias para
expansão da mensagem libertadora.
Certamente enfrentareis desafios, tornaisvos pontes que facilitam o acesso de uma
para outra margem, neste mundo no qual
existem tantos indivíduos que optam pela
postura de obstáculos que dificultam o
acesso.
Esqueceis as vossas divergências e uni-vos
nas concordâncias. Deixai a margem o ego
perturbador e assumi a situação dos filhos
do calvário que contemplavam a cruz
pensando na ressurreição gloriosa.
A união multiplica os valores, a separação
desarma as defesas e naturalmente vem a
desagregação. Não postergueis o Evangelho
de Jesus, diz-no o Apóstolo dos gentios.
Avante, daí-vos as mãos, uni-vos no amor
com Jesus e Allan Kardec. Deixai de lado os
melindres, para pensardes na felicidade

indizível de glória da Doutrina Espírita e
não na exaltação de quem quer que seja.
Espíritas, o tempo urge. Amai. Se não
puderdes amar, perdoai; se for difícil
perdoar, desculpai; e se encontrardes
obstáculos para a desculpa, tende
compaixão, como nosso Pai tem-na em
relação a nós todos, ensejando-nos a bênção
da reencarnação para reeducarmo-nos, para
recuperarmo-nos, para realizarmos a tarefa
que ficou interrompida, na retaguarda.
Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, meus
filhos, são os votos do servidor humílimo e
paternal de sempre.
Bezerra de Menezes

* (Os grifos são nossos – Federação Espírita
da Florida)

Missão


A Federação une os centros espíritas no
Estado da Florida, em espírito fraterno,
preservando a autonomia das entidades
filiadas, em um esforço de assistência
recíproca que visa unificar e coordenar
o movimento Espírita na Florida. Cada
instituição permanece autônoma,
vivendo de acordo com seus ideais,
observando seus estatutos e
programas, sem qualquer interferência
por parte da Federação



Promover o estudo e a disseminação do
Espiritismo



Prover
assitência
administrativa,
financeira, e doutrinária para todos os
centros da Florida



O Que a Federação da
Florida Realiza


Realiza um permanente contato com os
Grupos, Centros ou Sociedades
Espíritas, promovendo a sua união e
integração e colocando à disposição dos
mesmos, sugestões, experiências,
trabalhos e programas de apoio de que
necessitem para suas atividades.



Realiza reuniões, encontros, cursos,
confraternizações e outros eventos
destinados a dirigentes e trabalhadores
espíritas, para a renovação e
atualização de conhecimentos
doutrinários e administrativos, visando
o aprimoramento e a ampliação das
atividades das Instituições Espíritas e a
abertura de novas frentes de ação e de
trabalho.



Realiza eventos destinados ao grande
público, para a divulgação da Doutrina
Espírita a fim de que o Espiritismo seja
cada vez mais conhecido e melhor
praticado.



Realiza a disseminação da Doutrina
Espírita em Inglês trabalhando
juntamente com outras entidades
engajadas no mesmo propósito,
estimulando os centros a dar início as

O Que é o Trabalho
Federativo




O trabalho federativo e de unificação
do Movimento Espírita é uma atividade‐
meio que tem por objetivo fortalecer,
facilitar, ampliar e aprimorar a ação do
Movimento Espírita em sua atividade‐
fim, que é a de promover o estudo, a
difusão e a prática da Doutrina Espírita.
Decorre da união fraterna, solidária,
voluntária, consciente e operacional
dos espíritas e das Instituições Espíritas,
através da permuta de informações e
experiências, da ajuda recíproca e do
trabalho em conjunto.

É fundamental para o fortalecimento, o
aprimoramento e o crescimento das
Instituições Espíritas e para a correção
de eventuais desvios da adequada
prática doutrinária e administrativa.

atividades em Inglês, dando suporte aos
mesmos, promovendo workshops na
língua Inglesa e sempre que possível,
oferecendo tradução simultânea de
eventos em Português e Espanhol para
o Inglês.

ou totalmente, ou adaptá‐los às suas
próprias necessidades ou
conveniências.


Em todas as atividades federativas e de
unificação do Movimento Espírita deve
ser sempre estimulado o estudo
metódico, constante e aprofundado das
obras de Allan Kardec, que constituem a
Codificação Espírita, enfatizando‐se as
bases em que a Doutrina Espírita se
assenta.



Em todas as atividades federativas e de
unificação do Movimento Espírita deve
ser sempre preservado, aos que delas
participam, o natural direito de pensar,
de criar e de agir que a Doutrina Espírita
preconiza, assentando‐se, todavia,
todo e qualquer trabalho, nas obras da
Codificação Kardequiana.

Diretrizes




O trabalho federativo e de unificação
do Movimento Espírita, bem como o de
união dos espíritas e das Instituições
Espíritas, baseia‐se nos princípios de
fraternidade, solidariedade, liberdade e
responsabilidade que a Doutrina
Espírita preconiza.
Caracteriza‐se por oferecer sem exigir
compensações, ajudar sem criar
condicionamentos, expor sem impor
resultados e unir sem tolher iniciativas
preservando os valores e as
características individuais tanto dos
homens como das Instituições.

Plano 2010 /2011




A integração e a participação das
Instituições Espíritas nas atividades
federativas e de unificação do
Movimento Espírita, sempre voluntárias
e conscientes, são realizadas em nível
de igualdade, sem subordinação,
respeitando e preservando a
independência, a autonomia e a
liberdade de ação de que desfrutam.



Todo e qualquer programa ou material
de apoio colocado à disposição das
Instituições Espíritas não terão
aplicação obrigatória, ficando a critério
das mesmas adotá‐los ou não, parcial



 Doutrinário / Assistêncial
Campanha Leia Kardec:
difusão intensa do Livro Espírita, em
especial das obras básicas da
Codificação Kardequiana através de
posters, facilitação da aquisição de
material didático para os cursos das
obras básicas, orientacao aos
expositores para o uso de Kardec como
subsídio para as palestras, reinforçando
sempre que possível o caráter atual das
obras; difusao do pentateuco
Kardequiano pelos palestrantes da
Federacao.
Campanha Estendendo as Mãos:
constituída de (1) visitas a todos os

grupos da Florida (uma visita a cada ano
por um membro da Federação),
afiliados, aderidos, e outros, visando
um maior intercâmbio entre as
Instituições que o constituem, visando a
facilitar a troca de experiências, o apoio
recíproco e o aprimoramento das suas
realizações, e visando o recrutamento
de novos grupos e (2) estimulo e apoio
à formação de grupos de estudo e à
implantação, manutenção e
aprimoramento de Centros Espíritas,
dentro dos princípios básicos da
Doutrina (através da facilitação da
obtenção de material didático e
workshops)












 Eventos / Expositores
III Florida Spiritist Seminar:
Regeneration World: Are you Ready?
Seminário Unificação do Movimento
Espírita com Nestor Mazotti (Presidente
da FEB)
Seminário Você em um Mundo de
Regeneração (Alírio de Cerqueira Filho)
Palestras com Cesar Perri (Diretor da
FEB)
Seminario com Haroldo Dutra Dias:
Desafios dentro do Movimento Espirita
no seculo XXI – Assembleia Geral de
Junho de 2010
Curso do ESDE para trabalhadores
espiritas (Agosto 2010)
Festa de Confraternização – Novembro
2010
Encontro Espirita da Florida – Vida:
Desafios e Solucoes (Fev 2011): Alberto
Almeida, Raul Teixeira, Divaldo Franco e
Cesar Reis



Outros eventos serao em breve anunciados. A
escala acima esta sujeita a modificacoes

Como se Tornar
Membro











Prover uma carta requisitando se tornar
membro da Federação
Prover documentação do status ativo
de organização não governamental pelo
estado da Florida
Nomes dos membros constituintes da
junta diretiva como encontrado no
“State of Florida Department of
Corporations.”
Copia dos By‐laws
Resumo das reuniões e atividades
Prova de residência ou cidadania
Americana de dois dos diretores da
junta diretiva do centro que
representarão o mesmo diante da
Federação Espírita da Florida
A organização deve ter pelo menos dez
membros participantes e conduzir
atividades semanalmente em lugar
público que permita a participação de
qualquer indivíduo interessado

Marcelo Netto, Presidente

Mailing Address for General Purposes:
Spiritist Federation of Florida
ATTN: Priscila Pereira
1972 Water Lane
Maitland, FL – 32751

Phone: 305 594‐2910
http://www.spiritistfederation.us/

